Cap nen sense el caliu d’una llar

Contra l’assetjament escolar

Per Francesc Torralba
Vicepresident d’Aldees Infantils SOS Catalunya
En els darrers temps es parla amb molta freqüència de
l’assetjament escolar. Hi ha molts nens i nenes que pateixen el rebuig en la comunitat educativa. Són objecte
de befa, de sarcasme, de menyspreu per part dels seus
companys. Molt sovint, aquesta situació es viu en silenci, a porta tancada. No se n’adonen els pares, ni sovint
els mateixos professors.

L

es
conseqüències
de
l’assetjament
són
dramàtiques perquè la víctima
perd la seva autoestima, perd
les ganes de viure, es tanca
en el seu petit món i es va
aïllant de tots els altres. El pot
conduir, fins i tot, a un estat
patològic, com la depressió.
La raó de l’assetjament pot
ser molt diferent: el color de la
pell, un defecte a la pell, una

situació social o econòmica
desfavorable, qualsevol petita
excusa es converteix en la raó
per marginar, separar i perseguir
una persona.
Enfront d’aquest fenomen
que, certament, no és nou, però
s’ha agreujat, cap que tots els
Qualsevol petita excusa es converteix en la raó per marginar,
separar i perseguir una persona.

agents educatius, formals i no
formals, prenguem consciència
de la seva gravetat. Ens
correspon, en primer lloc, fer
prevenció, però, a la vegada,
observar
atentament
els
escenaris educatius, a fi i efecte
de poder identificar aquestes
pràctiques que hi tenen lloc. No
podem ser espectadors passius,
ni podem tolerar cap forma
d’assetjament, perquè vulnera
la dignitat de la persona humana
i el sentit bàsic de justícia.
No podem ser espectadors
passius, ni podem tolerar cap
forma d’assetjament.

Cal crear un marc de
confiança perquè la víctima
pugui comunicar-ho sense por.
Cal corregir els agressors de
manera contundent a fi i efecte
de què experiències d’aquesta
naturalesa no es tornin a repetir.
També als centres oberts i a
l’aldea infantil SOS hem d’estar

Els sistemes de protecció infantil han d’estar en alerta i han de
reaccionar abans que la bola es
faci més gran.

molt atents a aquest tipus de
fets, perquè de vegades són
molt subtils i no es tradueixen
en agressions físiques, sinó en
formes de violència psicològica,
que denigren la persona, la
humilien i fan que se sentin com
un drap brut.
Tots els sistemes de
protecció infantil i de cura han
d’estar en alerta i enfront del
mínim indici, han de reaccionar
abans que la bola es faci més
gran i les conseqüències siguin
irreversibles. Volem espais
educatius segurs, volem garantir
als infants entorns protegits on
puguin viure harmònicament
i en pau la seva etapa de la
vida perquè després puguin
recordar-la amb afecte i estima.

